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Piiroinen Esko
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Vierunketo Taina, poissa, varajäsen Sari Karhukorpi
Vähämaa Keijo, poissa, varajäsen Mika Uusitalo
Ylinen Emmi-Kaisa, poissa, varajäsen Kalevi Taipalus
Peräaho Jussi, kirkkoherra
Martikainen Juha, Töysän alueen kappalainen
Kivimäki Heli, sihteeri ja pöytäkirjanpitäjä
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
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(merkintä puheenjohtajasta
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Hanna Murtomäki-Kukkola
Heli Kivimäki
Tarkastus toimitetaan taloustoimistossa 13.9.2017.
Allekirjoitukset
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30 §

Kokouspäivämäärä 13.9.2017

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.13.

31 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8 luvun 5 § mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
KL 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on 21 varsinaista jäsentä ja 4
varajäsentä.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 1.9.2017 ja kokouksesta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.9.-13.9.2017.
Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

32 §

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Vuorotteluperiaatteen mukaan vuorossa ovat Mirva Haavisto ja Timo Harju.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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33 §
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Hallintojohtajan valitseminen

Kirkkoneuvosto 9.3.2017, 13 §:
Talouspäällikkö Paula Perälampi on ollut virkavapaalla 1.1.2015 lähtien ja
hän on irtisanoutunut virastaan 31.12.2016. Talouspäällikön sijaisena on toiminut
Heli Kivimäki ja hän hoitaa virkaa vt. talouspäällikkönä 31.8.2017 saakka.
Alavuden seurakunta on aloittanut taloustoimistoyhteistyön Kuortaneen ja Ilmajoen
seurakuntien kanssa marraskuun alussa. Yhteistyö on alkuvaiheessa.
Kehittämistoiminnan jouhevuuden varmistamiseksi talouspäällikön virkaa ei ole ollut
tarkoituksenmukaista täyttää välittömästi. Yhteistyön edetessä on hahmottumassa
myös se, minkälainen virka Alavuden seurakunnassa tarvitaan. Viran täyttöön on
kuitenkin ryhdyttävä siten, että uusi talouspäällikkö voisi aloittaa viimeistään
1.9.2017.
Jatkossa Alavuden seurakunnan talouspäällikön virka olisi mahdollista hoitaa
useammalla eri tavalla:
1. Avataan 100 % Alavuden seurakunnan talouspäällikön virka,
2. neuvotellaan 100 % Alavuden ja Ähtärin seurakuntien yhteisen
talouspäällikön viran avaamisesta,
3. virka hoidetaan taloushallinnon yhteistyösopimuksen kautta palkkaamalla
yhteisen taloustoimiston tehtäviä hoitamaan talouspäällikkö, joka sijoittuisi
kahden talouspäällikön muodostamaan tiimiin hoitaen useamman
seurakunnan talouspäällikölle kuuluvat tehtävät.
Keskustellaan erilaisista mahdollisuuksista talouspäällikön virkaan liittyen.
Keskustelussa mukana yhteisen taloustoimiston esimies Antti Viita.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi keskustelun
talouspäällikön virasta.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi keskustelun.
______________________________________________________
Kirkkoneuvosto 30.3.2017, 31 §:
Kirkkoneuvoston 9.3.2017 kokouksessa käytyjen keskustelujen pohjalta päätimme
lähteä valmistelemaan viran täyttöä taloushallinnon yhteistyösopimuksen kautta.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Alavuden seurakunnassa on 100 % talouspäällikön virka. Virkaan liittyvät tehtävät
löytyvät liitteenä olevasta viran johtosäännöstä. Taloushallinnon
yhteistyösopimuksen vuoksi uuden viranhaltijan tehtävät ovat laajemmat. Tehtäviin
kuuluu talouspäällikön tehtävät useammassa seurakunnassa sekä taloushallinnon
yhteistyön tehtävät ja kehittäminen yhteistyöseurakunnissa laajenevassa
yhteisessä taloustoimistossa.
Olisi tarpeen perustaa Alavuden seurakuntaan 100 % hallintojohtajan virka.
Hallintojohtaja sijoittuu yhteiseen taloustoimistoon hoitaen useamman seurakunnan
talouspäällikön tehtäviä tiimissä yhdessä Ilmajoen ja Kuortaneen seurakuntien
talousjohtajan kanssa.
Seurakunnan hallintojohtajan palkka määräytyy KirVESTESin J-palkkahinnoittelun
mukaan, ollen Alavuden seurakunnassa todennäköisesti J30 (3 630,40 €-4 638,26
€). Kirkon työmarkkinalaitos määrittää lopullisen palkkaluokan. Hallintojohtajan
hoitaessa useamman seurakunnan talouspäällikön tehtäviä sekä vastatessa
työparinsa kanssa taloustoimistoyhteistyön kehittämisestä sekä toiminnan
sujuvuudesta, on hänen palkkansa oltava hinnoitteluryhmän yläpäässä.
Liite: Talouspäällikön johtosääntö, Liite: Tehtävänkuvaus hallintojohtaja 2017
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.
Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. lakkauttaa talouspäällikön viran,
2. perustaa päätoimisen hallintojohtajan viran 1.9.2017 lähtien,
viran palkkaus on J30-palkkaryhmän mukainen ja
3. avaa hallintojohtajan viran täyttämistä varten. Viran täyttämistä
varten perustetaan työryhmä.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Työryhmään valittiin kirkkoherra Jussi Peräaho, talousjohtaja Antti Viita ja
luottamushenkilöistä Karoliina Suutala, Taina Vierunketo, Mikko Mursula ja Mirva
Haavisto.
__________________________________________________
Kirkkovaltuusto 11.5.2017, 17 §:
Liite: Tehtävänkuvaus hallintojohtaja 2017

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto päättää
1. lakkauttaa talouspäällikön viran 1.9.2017 alkaen,
2. perustaa päätoimisen hallintojohtajan viran 1.9.2017 lähtien,
viran palkkaus on J30-palkkaryhmän mukainen ja
3. avaa hallintojohtajan viran täyttämistä varten. Viran täyttämistä
varten perustetaan työryhmä. Työryhmään valittiin kirkkoherra
Jussi Peräaho, talousjohtaja Antti Viita ja luottamushenkilöistä
Karoliina Suutala, Taina Vierunketo, Mikko Mursula ja Mirva
Haavisto.
___________________________________________________
Kirkkoneuvosto 21.6.2017, 52 §:
Hallintojohtajan virka oli haettavana 17.5.-1.6.2017 välisen ajan. Hakuilmoitus
julkaistiin ilmoitustaululla ja kirkon rekrytointisivustolla, Oikotie-sivustolla, Lapuan
hiippakunnan ja Alavuden seurakunnan nettisivustoilla ja Ilkassa 25.5.2017.
Hakuaika päättyi 1.6.2017 klo 14.00. Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä
12 hakijaa.
Virkaa hakivat Ahtiainen Teija, Heikkilä Katri, Hemminki Aila, Hyöky Matti, Ilomäki
Jenni, Kivimäki Heli (perui hakemuksen 5.6.2017), Kojola Marita, Lehtimäki Jussi,
Peltola Terhi, Peltokoski Katja, Rajala Antti, Suutala Karoliina (ei nimeä
julkisuuteen, pyysi eron valintaa valmistelevasta työryhmästä 19.5.2017, koska oli
itse hakijana). Hakijoiden koosteeseen voi tutustua kokouksessa.
Hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: ”…Hallintojohtajan virkaan valittavalla tulee
olla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys
julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta. Hallintojohtaja johtaa
ja valvoo yhteistyöseurakuntien talous- ja henkilöstöhallintoa, kirkonpalvelutyötä ja
hautausmaa- ja kiinteistötyötä. Työtä johdetaan yhdessä yhteisen taloustoimiston
talousjohtajan kanssa.
Hallintojohtaja vastaa siitä, että yhteistyöseurakuntien taloutta ja omaisuutta
hoidetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti seurakunnan perustehtävää
palvellen. Hän toimii seurakuntien edustajana investointihankkeissa ja
luottamustoimissa sekä kehittää yhteistyötä.
Erityisesti odotamme henkilöstöjohtamis - ja esimiestaitoja…”
Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontui 12.5. valmistelemaan hakuilmoitusta ja
hakuprosessia, 1.6. työryhmä tutustui hakemuksiin ja kutsui haastatteluun Katri
Heikkilän, Jenni Ilomäen, Heli Kivimäen (perui hakemuksen 5.6.), Marita Kojolan,
Katja Peltokosken ja Karoliina Suutalan. Haastattelut pidettiin 6.6.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hakemusten ja haastattelujen perusteella työryhmä päätyi siihen, että
soveltuvuusarviointiin ei lähetetä tässä vaiheessa ketään ja viran hakuaikaa on
tarkoituksenmukaista jatkaa, jotta hakijajoukkoa saataisiin mahdollisesti
laajennettua. KL 6:10§:n mukaisesti valinnasta päättävä viranomainen voi
perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai
viran täyttämättä jättämisestä.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
hallintojohtajan viran hakuaikaa jatketaan 11.8.saakka. Virkaa aikaisemmin
hakeneet otetaan huomioon.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
_____________________________________
Kirkkoneuvosto 31.8.2017, 65 §
Hallintojohtajan virka oli haettavana 7.7.-11.8.2017 välisen ajan. Haku päättyi klo
14.00. Hakuilmoitus julkaistiin evl.fi/rekrytointi-sivustolla, Oikotiellä, Lapuan
hiippakunnan kotisivuilla, Alavuden seurakunnan kotisivuilla, Kotimaa-lehdessä
13.7. ja Ilkka-lehdessä 16.7. Lisäksi ilmoitus oli nähtävillä seurakunnan
ilmoitustaululla koko hakuajan.
Ensimmäisen hakuajan hakijoista hakemuksensa peruuttivat Ilomäki Jenni
(19.6.2017) ja Peltola Terhi (15.8.2017).
Määräaikaan mennessä uusia hakemuksia tuli yhteensä 12. Virkaa hakivat: Enlund
Merja, Kujala Päivi, Kuosmanen Olli-Pekka, Luttinen-Vainikainen Päivi, Maaninka
Rauno, Mehtälä Kerttu, Nurmela Anna, Penttilä Janne, Pouttu Kai, Rajamäki Erkki,
Sillanpää Mika ja Vuori Salli. Hakijoiden kooste jaetaan kokouksessa.
Valintaa valmisteleva ryhmä valitsi (11.8.) hakupapereiden perusteella
haastatteluun: Ahtiainen Teija (haki jo ensimmäisellä hakuajalla), Kujala Päivi,
Maaninka Rauno, Nurmela Anna, Rajamäki Erkki ja Sillanpää Mika. Rauno
Maaninka peruutti hakemuksensa 21.8.
Hakemusten ja haastattelujen perusteella soveltuvuusarviointiin päätettiin lähettää
Kujala Päivi, Nurmela Anna ja Sillanpää Mika. Arviointi tehdään Personnelin
toimesta 23. ja 24.8.2017. Lausunto arviointiin osallistuneista on toimitettu
29.8.2017.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Valintatyöryhmän näkemyksen mukaan Mika Sillanpää on vahvin ehdokas
hallintojohtajan virkaan hänen koulutuksensa, työkokemuksensa, haastattelun ja
soveltuvuusarvioinnin perusteella.
Oheismateriaalina kokouksessa nähtävillä tiivistelmä hallintojohtajan virkaa
hakeneista.
Lapsivaikutusten arviointi: ei vaikutusta
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
hallintojohtajan virkaan valitaan koulutuksen ja työkokemuksen sekä haastattelun ja
soveltuvuusarvioinnin perusteella Ilmajoen kunnan hallinto- ja talousjohtaja,
hallintotieteiden maisteri Mika Sillanpää, 43. Ennen viran vastaanottamista valitun
on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan
tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Koeaika on kuusi kuukautta.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

34 §

Kirkollisveroprosentti vuodelle 2018
KL 15 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Verotusmenettelylain 91 a § mukaan seurakunnan on ilmoitettava verohallitukselle
talousarviovuonna sovellettava veroprosentti viimeistään verovuotta edeltävän
marraskuun 17. päivänä.
Alavuden seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 1977 alkaen 1,75,
mikä on myös selvästi yleisin kirkollisveroprosentti Etelä-Pohjanmaan
rovastikunnassa ja muissakin Lapuan hiippakunnan seurakunnissa. Myös Töysän
seurakunnassa kirkollisveroprosentti oli pitkään 1,75 %.
Verokertymät viime vuosilta
Alavuden seurakunnan verokertymät:

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkollisvero
Valtionrahoitus ja
yhteisövero
Yhteensä

Kokouspäivämäärä 13.9.2017

2014
2 104 822
213 363

2015
2 156 265
227 542

2016
2 073 324,49
270 084,61

2 318 185

2 383 807

2 343 409,10

Yleisesti ottaen seurakuntien taloustilanne on yhä kiristyvä. Vuonna 2016
seurakunnan jäsenmäärä laski 196 henkilöllä jäsenmäärän ollessa vuoden 2016
lopussa 10 351 henkeä. Alavuden seurakunnan talous on kuitenkin vakaalla
pohjalla edellisten vuosien ylijäämien ansiosta, joten kirkollisveroprosentti voidaan
pitää samana kuin tähänkin asti.
Lapsivaikutusten arviointi: Alavuden seurakunnan lapsi-, varhaisnuoriso- ja
nuorisotyö on aktiivista ja vilkasta. On hyvä pyrkiä pitämään resurssit samalla
tasolla kuin tähänkin saakka.
Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
Alavuden seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2018 päätetään edelleen
1,75.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

35 §

Ilmoitusasiat

36 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29.

Pöytäkirjan tarkastus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

